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1. Tarkastuslautakunnan tehtävä, kokoonpano ja toiminta
Kuntalain 121§ mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden
tarkastusten
sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
tulee olla kunnanvaltuutettuja.
Tarkastuslautakunnan tehtävä
1.) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
2.) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja
kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja
tarkoituksenmukaisella tavalla;
3.) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan
taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;
4.) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
5.) valvoa kuntalain 84§:n mukaan säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden
noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;
6.) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskevaksi hallintosäännön
määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi;
Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta
arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään
valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin
tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. Kunnanhallitus antaa
valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Ilmajoen
kunnan tarkastuslautakunta on perehtynyt valtuuston asettamiin tavoitteisiin ja
kunnanhallituksen toimintakertomuksessa esittämiin tavoitteiden toteutumista
koskevaan raportointiin.
Sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestäminen
Kunnanhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
järjestämisestä Kunnan sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskien hallinta on hoidettu
kunnanhallituksen 16.12.2002 hyväksymien ja 26.2.2007 muuttamien Ilmajoen kunnan
taloudenhoidon toimintaohjeiden mukaisesti. Kunnanhallituksen marraskuussa 2010
hyväksymä sisäisen valvonnan säännöstö tuli voimaan 1.1.2011
Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja
tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lain säännöksiä,
viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja voimavarat
turvataan.
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Tilintarkastaja on vuonna 2020 antanut tilintarkastuspöytäkirjan ja kehottanut
kunnanhallitusta päivittämään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen.
Riskienhallinnan perusteet on hyväksytty 28.9.2020 kunnanvaltuustossa. Riskien
hallinnan ohje on hyväksytty kunnan-hallituksessa 5.10.2020. Tarkastuslautakunta
kehoittaa hallintokuntia huomioimaan uudet ohjeet riskienhallinnan toteututukset ja
tarvittaessa korjaamaan mahdolliset puutteet uuden ohjeen mukaisiksi
Kokoonpano
Ilmajoen kunnanvaltuusto on valinnut kokouksessaan 15.05.2017 tarkastuslautakuntaan
toimikaudeksi 01.06.2017 - 31.05.2021 seuraavat jäsenet:
Pj. HANNU AKKANEN

vj. MATTI TALVITIE

Vpj. JUHA-PEKKA KARVONEN

vj. JYRI HANNUKSELA

Jäsen SARI MANTERE

vj. TUIJA SIRÉN-SAHRAKORPI

Jäsen SEPPO PITKÄMÄKI

vj. JUHANI PAKKALA

Jäsen BIRGITTA SIHTO

vj. LIISA OJANPERÄ

Puheenjohtajan ja lautakunnan muiden jäsenten välille syntyi keskinäinen epäluottamus
kevään 2021 aikana. Luottamuspulan sai aikaan lautakunnan sisäisten asioiden, ja tilintarkastajan työn sisällöllisten asioiden vuotaminen lehdistölle lautakunnan puheenjohtajan
toimesta.
Lautakunnan muut jäsenet kokivat, että lautakunnan tehtävä ei ole tuomita ketään keskeneräisistä asioista, eikä tarkastuslautakunnan puheenjohtaja voi julkilausua asioita lehdistölle ilman todisteita, vaan hänen on ymmärrettävä vastuullinen roolinsa kaikessa julkisessa
toiminnassa sekä tietoja pyytäessä. Lautakunnan muut jäsenet kokivat, että asioiden julkinen pyörittely vaaransi tiedonsaannin, ja siten lautakunnan menettäneensä toimintaedellytyksensä.
Epäluottamusasia eteni tarkastuslautakunnan yksimieliseen eronpyyntöön, lautakunnan
puheenjohtaja perui myöhemmin eronpyyntönsä. Luottamuspulaa käsittelemään asetettiin
tilapäinen valiokunta. Valiokunta totesi luottamuspulan olemassa olon. Kunnanvaltuusto
käsitteli tarkastuslautakunnan eronpyynnön 22.3.2021. Kunnanvaltuusto myönsi eron, ja
valitsi lautakunnan uudelleen. Uudelleen valitussa lautakunnassa puheenjohtaja ja hänen
varahenkilönsä vaihtuivat.
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Ilmajoen kunnanvaltuusto on erottanut tarkastuslautakunnan kokouksessaan 22.03.2021,
sekä valinnut tarkastuslautakuntaan jäljellä olevalle toimikaudelle seuraavat jäsenet:
Pj. ESA NIEMISTÖ

vj. JUHA YLINEN

Vpj. JUHA-PEKKA KARVONEN

vj. JYRI HANNUKSELA

Jäsen SARI MANTERE

vj. SALME NIEMINEN-ANDERSSON

Jäsen SEPPO PITKÄMÄKI

vj. JUHANI PAKKALA

Jäsen BIRGITTA SIHTO

vj. LIISA OJANPERÄ

Tarkastuslautakunnan sihteerinä on toiminut pääsääntöisesti tilintarkastaja Tuula Ylikangas
sekä toisinaan myös Raili Korkeamäki sekä Sari Mantere
Ilmajoen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 15.05.2017 valinnut tilintarkastusyhteisöksi
valtuustokaudelle 2017-2021 BDO Audiator Oy:n. Tarkastuslautakunta on kokouksessaan
20.1.2021 aloittanut tilintarkastusyhteisön kilpailutuksen.
Vastuullisena tilintarkastajana on toiminut 01.07.2017 alkaen JHT, HT Tuula Ylikangas
Konserniyhtiöiden tilintarkastajana on toiminut JHT, HT, Tuula Ylikangas
Toiminta
Arvioinnin suorittamiseksi olemme käyneet keskusteluja kunnan johdon ja viranhaltijoiden
kanssa, noudattaneet arviointisuunnitelmaamme, työohjelmaamme sekä perehtyneet eri
hallintokuntienpöytäkirjoihin, hallintosääntöön ja kuntastrategiaan.
Tarkastuslautakunta kokoontui vuonna 2020 yhteensä 13 kertaa.
Olemme myös perehtyneet valtuuston asettamiin tavoitteisiin ja kunnanhallituksen
toimintakertomuksessa esittämiin tavoitteiden toteutumista koskevaan raportointiin.
Tarkastuslautakunta on saanut tilintarkastajalta väliraportin, antanut tietoja tilintarkastuksen
etenemisestä sekä tarkastusraportin tilintarkastuksesta.
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2. Viranhaltijoiden ja asiantuntijoiden kuuleminen
Tarkastuslautakunta kokoontui vuonna 2020 ja haastatteli seuraavia viranhaltijoita ja
asiantuntijoita seuraavasti:
08.01.2020 Suunnittelukokous
29.01.2020 Seppo Pirttikoski, kunnanjohtaja
20.02.2020 Eveliina Nokua-Keisanen, varhaiskasvatusjohtaja.
Tuomas Viitasaari, Liikunta- ja vapaa-aikakoordinaattori
18.03.2020 Arvi Snäll, JIK:kyn talousjohtaja
08.04.2020 Marko Lähde, hallinto- ja talousjohtaja
Seppo Pirttikoski, kunnanjohtaja
Elina Majapuro, JIK:kyn hallintoylilääkäri
06.05.2020 Arviontikertomuksen valmistelu
28.05,2020 Arviontikertomuksen valmistelu
10.06.2020 Tilintarkastusraportti ja arviointikertomuksen allekirjoitus
26.08.2020 Seppo Pirttikoski, kunnanjohtaja.
Susanna Hyövälti, Västilän koulun vanhempainyhdistys
23.09.2020 Janne Hakala, Sivistysjohtaja
21.10.2020 Marko Lähde, hallinto- ja talousjohtaja
Eveliina Nokua-Keisanen, varhaiskasvatusjohtaja.
Sanna-Maija Kormano, Henkilöstöjohtaja
11.11.2020

Seppo Pirttikoski, kunnanjohtaja.
Rami Mattila, Yritysasiamies

09.12.2020 Suunnittelukokous
Sekä vuonna 2021 liittyen osittain vuoden 2020 arviointiin seuraavasti:
20.01.2021 Seppo Pirttikoski, kunnanjohtaja.
04.02.2021 Kokous
31.03.2021 Seppo Pirttikoski, kunnanjohtaja.
07.04.2021 Sanna-Maija Kormano, Henkilöstöjohtaja
Marko Lähde, hallinto- ja talousjohtaja
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21.04.2021 Paavo Perälä, Tekninen johtaja
05.05.2021 Noora Kangastupa, Isännöitsijä
Regina Ollila, JIK Kyn johtaja
Kirsti Yli-Ojanperä, vammaispalvelukoordinaattori
12.05.2021 Arviointikertomuksen suunnittelua
26.05.2021 Anssi Juupaluoma, Kiinteistömestari
31.05.2021 Arviointikertomuksen valmistelua.
16.06.2021 Tilinpäätösraportti ja arviointikertomuksen valmistelua.
21.06.2021 Arviointikertomuksen allekirjoitus
Tarkastuslautakunta on kokoontunut vuonna 2020 yhteensä 13 kertaa.
Tarkastuslautakunnan kokoukset ovat alkaneet pääsääntöisesti aamuisin klo 09.00,
jolloin viranhaltijoiden osallistuminen kokouksiin on voinut tapahtua työajalla.
Lautakunnan jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin on ollut n. 95 %
Tarkastuslautakunnan jäsenillä ei ole todettu esteellisyyksiä vuoden 2020 arvioinnin
yhteydessä.

3. Talouden arviointi
Taloudellinen asema ja sitovat taloudelliset tavoitteet
Kunnan talous
Vuoden 2020 tilinpäätös oli ylijäämäinen n. 2,299 m€, edellisen vuoden tulos oli n. 3,872
m€ alijäämäinen. Viime vuoden alijäämäisen tuloksen jälkeen kumulatiivinen ylijäämä
kääntyi jälleen nousuun. Taseessa on vielä kertynyttä ylijäämää n. 5,85 m€ eli 476 €/as.
Vuosikate kattoi poistot, ja asukaskohtainen vuosikate kasvoi n. 500 euroa/asukas.
Ilmajoen kunnan vuosikate oli positiivinen 5,508 m€ ja oli 1,15 m€ muutetussa
talousarviossa ennakoitua parempi. Poistojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui
2,299 m€, mikä on 6,17 m€ edellisvuotta parempi ja 1,09 m€ talousarviota parempi.
Tilikauden taloudellinen tilanne huononi edellisestä vuodesta, toimintakate oli 1,72 m€
heikompi kuin vuonna 2019. Toimintamenot kasvoivat edellisvuodesta 1,07 m€.
Muutettuun talousarvioon verrattuna menot alittuivat 0,50 m€ eli 0,6 %. Toimintatuotot
laskivat edellisestä vuodesta 0,63 m€ eli 6,3 %. Muutettuun talousarvioon verrattuna
toimintatuotot alittuivat n. 0,36 m€.
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Hyvään tulokseen vaikutti pääosin valtion kunnille maksamat korona-avustukset.
Verotulot toteutuivat muutettua talousarviota paremmin (+0,84 m€) ja valtionosuudet
toteutuivat muutetun talousarvion mukaisesti. Valtionosuudet kasvoivat vuodesta 2019
yhteensä 5,62 m€. Valtionosuuksien kasvuun vaikutti korona-avustukset. Valtionosuuksilla
katettiin vuonna 2020 toimintakatteesta 39,89 prosenttia (2019: 36,54). Verotuloarviota
laskettiin talousarviomuutoksella 0,70 m€. Verotulot ylittivät muutetun talousarvion n. 0,84
m€:lla. Kunnallisveron tuotto ylittyi n. 1,02 m€ muutetusta talousarviosta. Yhteisöveron
tuotot ylittyivät 0,05 m€:lla ja kiinteistöverot alittuivat 0,23 m€:lla. Vuodesta 2019
verokertymä kasvoi 2,36 m€:lla.
Verotulot ja valtionosuudet muodostavat kunnan keskeiset tuloerät (osuus tuloista 89,33
%). Niiden riittävyydestä kulujen kattamiseen tulee huolehtia.
Tulojen riittävyyttä toiminnan, investointien ja lainavelvoitteiden hoitamiseen kuvaava
toiminnan ja investointien rahavirta oli vuonna 2020 6,28 m€ negatiivinen ja 1,15 m€
edellisvuotta pienempi; investointitaso oli n. 6,32 m€ korkeampi kuin edellisenä vuonna.
Syynä tulorahoituksen riittävyyden pienentymiseen on investointimenojen huomattava
kasvu.
Tulorahoituksesta merkittävä osa käytettiin lainojen lyhennyksiin 4,53 m€, uutta
pitkäaikaista velkaa otettiin tilikaudella 15 m€. Asukaskohtainen lainakanta kasvoi jonkin
verran 4530 euroa/asukas (2019: 3950 eur/as). Kunnan omavaraisuusaste heikkeni lainan
lisäyksistä johtuen, ollen vuonna 2020 35,2 % (2019: 37,9%).
Suhteellinen velkaantuneisuus oli 85,3 % (2019: 74 %).
Vuosikatteen, nettoinvestointien ja poistojen vertailu osoittaa, että päättyneellä tilikaudella
kunnan vuosikate riitti kattamaan poistoja. Nettoinvestoinnit ovat olleet viimeiset vuodet
selvästi poistoja suuremmat, eikä viime vuosien aikana tilanne ole tasapainottunut.
Vuosikate oli nettoinvestointeja ja poistoja suurempi vuosina 2016 ja 2017, mutta v. 2018
tilanne muuttui, eikä vuosikate enää riittänyt kattamaan nettoinvestointeja.
Konsernin talous ja kuntalain mukaisten tunnuslukujen toteuma
Konsernitilinpäätöksen- ja tunnuslukujen kehityksen seuranta ja arviointi on korostunut.
Alijäämän kattamisvelvollisuus (kuntalaki 110 §) koskee edelleen peruskuntien taseen
alijäämiä, mutta kuntalain mukaiset talousvaikeuksissa olevan kunnan kriteerit (kuntalaki
118 §) koskevat koko kuntakonsernia.
Uuden kuntalain mukaan erityisen vaikeassa tilanteessa olevan kunnan arviointimenettely
voidaan käynnistää ensinnäkin, jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä
alijäämää 110 §:n 3 momentissa säädetyssä määräajassa. Arviointimenettely voidaan
lisäksi käynnistää, jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kuntakonsernin
viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä
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vähintään 500 euroa, tai kunnan rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat
kunnan ja kuntakonsernin talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet
seuraavat raja-arvot

1. Kuntakonsernin vuosikate on ilman kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta
annetun lain (1704/2009) 30 §:n mukaan myönnettyä harkinnanvaraista
valtionosuuden korotusta negatiivinen
2. Kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien
kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti.
3. Asukasta kohti laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaikkien kuntakonsernien
keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prosentilla.
4. Kuntakonsernin suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 %
2020
Asukasta kohden laskettu kertynyt
alijäämä on kuntakonsernin
viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään
1 000 euroa ja sitä edeltäneessä
tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa.

2019

Raja-arvo

Toteuma

2018

2017

-1000

-500

Ei täyty

373

186

624

796

690

62

245

506

Ei täyty

Raja-arvo

20,98

20,88

20,84

20,91

Ei täyty

Toteutuma

21,00

20,75

20,25

20,25

10626

9805

9 448

TAI jos kahden viimeisen
tilinpäätöksen mukaan seuraavat
tunnusluvut täyttyvät:
• Kuntakonsernin vuosikate on
ilman kunnan peruspalvelujen
valtionosuudesta annetun lain
(1704/2009) 30 §:n mukaan
myönnettyä harkinnanvaraisen
valtionosuuden
korotusta
negatiivinen (vuosikate eur/as)
• Kunnan tuloveroprosentti on
vähintään 1,0 prosenttiyksikköä
korkeampi kuin kaikkien kuntien
painotettu
keskimääräinen
tuloveroveroprosentti
(2016:
19,87, 2017; 19,91)

• asukasta
kohden
laskettu
kuntakonsernin
lainamäärä
ylittää kaikkien kuntakonsernien
keskimääräisen
lainamäärän
vähintään 50 prosentilla

Raja-arvo

Vuoden 2020
konsernien
keskiarvo ei
tiedossa

Toteuma
• kuntakonsernin
suhteellinen
velkaantuminen on vähintään 50
prosenttia.

Ei täyty

6751

6112

5692

5601

72,7

70,5

72,0

72,0

Täyttyy

Muut kriteerit yhdessä eivät täytä selvitysehtoa
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Kunnan arviointimenettelyssä käytettäviä tunnuslukua on muutettu kuntalain muutoksella,
joka on tullut voimaan 1.3.2019. Uusia tunnuslukuja käytetään v. 2022 alkaen
2020
Asukasta kohden laskettu kertynyt
alijäämä on kuntakonsernin
viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään
1 000 euroa ja sitä edeltäneessä
tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa.

2019

Raja-arvo

Toteuma

2018

2017

-1000

-500

Ei täyty

373

186

624

796

146

13

59

123

Ei täyty

Raja-arvo

21,97

21,88

21,84

21,90

Ei täyty

Toteutuma

21,00

20,75

20,25

20,25

10626

9805

9 448

TAI jos kahden viimeisen
tilinpäätöksen mukaan seuraavat
tunnusluvut täyttyvät:
• kunnan konsernituloslaskelman
vuosikatteen ja poistojen suhde
on alle 80 %
• Kunnan tuloveroprosentti on
vähintään 2,0 prosenttiyksikköä
korkeampi kuin kaikkien kuntien
painotettu
keskimääräinen
tuloveroprosentti (2017: 19,90;
2018: 19,84; 2019: 19,88)

• asukasta
kohden
laskettu
kunnan
konsernitilinpäätöksen
lainojen
ja
vuokravastuiden
määrä ylittää kaikkien kuntien
konsernitilinpäätösten lainojen ja
vuokravastuiden keskimääräisen
määrän vähintään 50 %:lla

Raja-arvo

Vuoden 2020
konsernien
keskiarvo ei
tiedossa

Toteuma
• konsernitilinpäätöksen
laskennallinen lainanhoitokate on
alle 0,8

Ei täyty

6751

6112

5692

5601

0,2

0,3

0,4

0,7

Täyttyy

Kunnan tai kuntakonsernin taseessa ei ole kattamatonta alijäämää. Myöskään muut
tunnusluvut lukuun ottamatta laskennallista lainanhoitokatetta eivät ylitä kuntalain mukaisia
raja-arvoja.
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Talouden tasapainottaminen
Kuntalain 110 § mukaan kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän
vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan
taseessa ei ole kattamatonta alijäämää.

4. Talouden arviointihuomiot
Oman toiminnan taloudelliset tavoitteet toteutuivat pääosin. Kokonaisuutena tavoitteita ei
kuitenkaan saavutettu, sillä perus- ja erikoissairaanhoito ylittivät budjettinsa selvästi.
Käyttötalouden toteutuneet kokonaismenot olivat 2,58 milj. € alkuperäistä talousarviota
korkeammat. Toteutuneet tulot alittivat talousarvion 0,34 milj. €. Nettomenot olivat 2,98
milj. € korkeammat kuin talousarviossa.
Olennaisimpia nettomenojen vähennyksiä alkuperäiseen talousarvioon verrattuna oli
seuraavilla tulosalueilla:
- Yleishallinnon tulosalue 0,154 milj. €
- Ruoka- ja puhtauspalvelut 0,330 milj. €
- Kunnallistekniikan tulosalue 0,405 milj. €
- Kiinteistöpalvelujen tulosalue 0,131 milj. €
- Toimeentuloturva ja työllisyys 0,155 milj. €
- Varhaiskasvatus 0,205 milj. €
- Lukiokoulutus 0,114 milj. € 7
Olennaisimpia nettomenojen lisäyksiä alkuperäiseen talousarvioon verrattuna oli
seuraavilla tulosalueilla:
- JIK oma toiminta 2,167 milj. €
- Erikoissairaanhoito 1,622 milj. €
- Lasten suojelu ja lapsiperheiden palvelut 0,228 milj. €
- Vammaisten palvelut 0,164 milj. €
- Perusopetus 0,340 milj. €
Investoinnit:
Alkuperäinen talousarvio

Toteutunut

Menot 10.726.500 €
Tulot
490.000 €
Netto 10.356.500 €

10.800.541 €
137.088 €
10.620.773 €
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Vuosikate:
Vuosikate oli talousarviota parempi. Alkuperäisessä talousarviossa vuosikate oli +4,758
milj. € ja tilinpäätöksen mukaan se oli +5,508 milj. €. Hyvään vuosikatteeseen vaikutti
erityisesti valtionosuuksien voimakas kasvu.
Talouden seurantaan ja raportoinnin nopeuteen tulee jatkossa kiinnittää erityistä huomiota.
Talouden raportointi kunnanvaltuustolle tulisi olla säännöllistä ja vakiintunutta toimintaa.
Tarkastuslautakunta edellyttää että kunnanvaltuustolle raportoitaisiin toiminnallisten ja
taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä muista oleellisista havainnoista
neljännesvuosittain hyödyntäen mm. valtiokonttorille toimitettavaa raportointia.
Edelleen tarkastuslautakunta haluaa kiinnittää vakavaa huomiota JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ja mahdollisesti tulevan SOTE – uudistuksen haasteisiin, joilla on
merkittävä vaikutus toteutuessaan myös Ilmajoen kuntatalouteen.

5. Toiminnan ja tavoitteiden arviointi
Valtuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on esitelty vuoden 2020
toimintakertomuksen sivuilla 20-70.
Tarkastuslautakunta arvioi valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen avulla kunnan
toiminnan tuloksellisuutta.
Toiminnalliset tavoitteet eivät ole kaikilta osin saavutettu. Covid-19 pandemia on myös
vaikuttanut kunnan toimintaa mm. Kulttuuri ja vapa-ajantoimintaan, kasvatus ja
opetustoimintaan sekä kaikkeen toimintaan vaikuttaen toimintatulojen pienentymiseen
ja henkilöstön kuormittumisena.
Tarkastuslautakunta kiinnittää myös huomiota toiminnallisten tavoitteiden asetteluun,
koska tavoitteissa on toiminallisia tavoitteita, jotka ovat olleet usean vuoden samat ja
tavoitteet ovat yhä toteutumattomia. Osassa hallintokuntia tilanne korjaantunut ja osalla
on vielä kehitettävää.

6. Tarkastuslautakunnan havainnot
Positiiviset asiat
+ Leikkikentän rakentaminen yhteistyössä yritysten kanssa
Virastotalon uusi leikkikenttä on ollut onnistunut panostus ja saavuttanut suuren suosion
lapsiperheiden keskuudessa.
+ Toimintatalon valmistuminen
Uuden toimintatalon rakentamiselle on ollut tarve. Toimintatalon tilat ovat nyt
tarkoituksenmukaiset ja nykyaikaiset.
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+ koko henkilöstön ammattitaito ja joustavuus erityisesti haastavana vuonna
Opettajat joutuivat heittäytymään nopealla varoitusajalla isoon haasteeseen. Oli opittava
nopeasti työkalut ja toiminta etätyöhön siirryttäessä. Kotitalouksiin oli turvattava myös
oppimiseen soveltuva kalusto. Iso kiitos sivistystoimelle. Kunnan sisäisten työtehtävien
osalta on ollut myös välillä haasteita, ja työnkuvia on välillä jouduttu jakamaan ja
yhdistämään. Kiitämme sitoutunutta, joustavaa ja ammattitaitoista henkilökuntaa.
+ Työtapaturmien väheneminen verrattuna vuoteen 2019
Vuonna 2020 ei tapahtunut yhtäkään vakavaa työtapaturmaa ja työtapaturmien määrä väheni vuoteen 2019 verrattuna 28 %:lla. Tarkastuslautakunta korostaakin perehdytyksen ja
työn ohjauksen merkitystä työtapaturmien vähentämiseksi.
+ Herralan koulun lisäosan valmistuminen
Herralan koulun lisäosa ei ollut aiemmin toimintaan nähden tarkoituksenmukainen.
Ahtaiden ja toimimattomien tilaratkaisujen lisäksi osassa kiinteistöä oli myös
sisäilmaongelmia.
+ Tilapäinen kuukauden vuokranvapautus yrittäjille kunnan vuokratiloista
Pandemia on kurittanut yrittäjiä Ilmajoellakin. Kunta on osoittanut hienoa yrittäjähenkeä
tukiessaan yrityksiä vuokran vapautuksilla.
+ Kouluverkoston haasteiden selättäminen
Huonossa kunnossa olevat koulukiinteistöt ovat olleet rasitteena kunnassa. Munakan
koulun peruskorjaus, Nopankylän koulun keittiöremontin toteuttamispäätös, Västilän ja
Peuralan koulun parakkiratkaisut toteutettu nopealla varoitusajalla.
+ tonttikaupan hyvä edistyminen
Ilmajoki kiinnostaa perheitä ja rakennuttajia. Hyviä tontteja on saatavilla ympäri kuntaa ja
uusia alueita on työn alla.
+ väestön maltillinen kasvu
Ilmajoki kasvaa Seinäjoen kyljessä. Kasvun myötä on aina toki kasvukipujakin, kun on
arvioitava alueellisten varhaiskasvatuspalveluiden, sekä kouluverkoston riittävyyttä.
+ viestinnän parantuminen, Ilmajoen kunnan Facebook-sivut ja niissä tiedottaminen on
onnistunutta
Ilmajoen kunnan reaaliaikainen viestintä on parantunut. Viestintä tavoittaa kuntalaiset
hyvin käytössä olevien kanavien kautta. Viestintään on panostettu 0,5 työntekijää. Kiitokset
viestintäorganisaatiolle.
+ Kunnanvaltuuston kokousten striimaukset
Kunnallinen päätöksenteko on tuotu lähemmäksi kuntalaisia striimauksien myötä.
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+ Finnhems rakentaa pelastushelikopterikentän Rengonharjulle
Ensihoidon ja ensihoitolääkärin palveluiden saatavuus paranee sekä nopeutuu
huomattavasti pelastushelikopterin tulon myötä. Hanke tuo lisää kuntaan noin 20 uutta
työpaikkaa.
+ Kantatie 67:n nelikaistatien suunnittelu Ilmajoki – Seinäjoki välille
Yksi Ilmajoen tulevaisuuden kannalta merkittävimmän hankkeen käynnistäminen.
Tarkastuslautakunta korostaa kunnan edustajien osallistumisen tärkeyttä ELY:n
suunnitteluun.

Tarkastuslautakunnan huomiot seikkoihin, joissa olisi kehittämisen
tarvetta:
Varhaiskasvatus
Organisaatiouudistus on valmistunut ja nyt sen vieminen käytäntöön on tehtävä huolella
huolehtien henkilökunnasta. Tärkeää on myös saattaa ajan tasalle hallintosääntö ja sen
noudattaminen. Varhaiskasvatuksen sopimisohjeistusta on päivitetty vuonna 2021 mm.
ostopalvelusopimusten ja käytänteiden osalta.
Tekninen lautakunta
Huolto-ohjelman laadinta useammalle vuodelle varmistaen elinkaaren pysyvyyden ja
pidentämisen. Näin ylläpidetään tarvittavia huolto ja korjaustoimenpiteitä ja varmistetaan
rahojen riittävyys uusien osien hankintaan.
Organisaatiossa on tapahtunut paljon muutoksia, tarkastuslautakunta on kiinnittänyt
huomiota teknisen puolen henkilökunnan riittävyyteen. Resurssien riittävyys oikeaaikaiseen palvelujen tuottamiseen kuntalaisille, valvonta ja muut palvelut.
Kiinteistöveroselvitys:
Selvitys kiinteistöveron alaisten rakennusten rekisteritiedoista on saatettava
ajantasaiseksi, jotta varmistetaan tasapuolinen käytäntö kaikille kiinteistöveroa maksaville
kuntalaisille.
Korjausvelka:
Tällä hetkellä rakennusten suunniteltu käyttöikä on vähintään 50 v ja siltojen 100 v jona aikana niissä on oltava kunto- ja huolto ohjelma. Samoin myös vanhemmissa rakennuskannoissa koko elinkaarta koskevat suunnitelmat. Tarkastelujaksojen mukaan tehdään tarpeellisia muutoksia, joilla voidaan pidentää kohteen elinkaarta ja käyttöikää. Samalla tarvittavat
kustannukset pysyvät kohtuullisina eikä yllättäviä lisäkustannuksia pääse syntymään. On
tärkeää saattaa ajan tasalle tarkat kiinteistöjen huolto-ohjelmat rakennuksien ylläpidosta.
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Muuta:
- Tarkastuslautakunta vaatii, selvitystä kunnan hallintokuntien ostopalvelusopimusten
päätöksentekoprosesseista ja niiden kehittämistarpeesta.
- Määräaikaiset työsuhteet ja niiden ketjutuksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota
- Kuntamarkkinoinnin kehittäminen ja lisääminen niin, että kunta näkyy eri foorumeilla
- Huumeiden saatavuus on nykyään helpompaa ja huumeongelman ratkaisemiseksi
tarvitaan monialaista yhteistyötä ja resursseja
- Ilmajoen kunta on tukenut kolmannen sektorin toimijoita
Tulevaisuudessakin on syytä pitää huolta myös tämän sektorin toimintaedellytyksien tukemisesta, kuntastrategian mukaisesti. Tarkastuslautakunta
korostaa tukien merkitystä kolmannen sektorin toimintaedellytysten turvaamiseksi.

7. Yhteenveto
Edellisen vuoden 2019 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa pyydettyihin
selvityksiin on saatu vastaukset ja ne on esitetty myös kunnanvaltuustolle.
Tarkastuslautakunta pyytää tässä kohdassa mainituista seikoista selvityksen ao.
toimielimiltä
Rakentamisen ulkopuolisten ostopalvelujen sopiminen ja niiden sisältöjen riittämätön tarkastelu ja selvittäminen on aiheuttanut kunnalle taloudellisia tappioita ja mainehaittaa vielä
vuonna 2020. Esimerkkinä terveyskeskuksen laajennus. Pyydämme tekniseltä lautakunnalta selvitystä mihin toimenpiteisiin ryhdytään että nämä mainitut puutteet ja epäkohdat
saadaan korjattua, sekä millä keinoilla voidaan varmistaa etteivät ne uusiudu tulevaisuudessa ?
Isännöintisopimuksia ei ole saatettu ajan tasalle. Tavoite on pitkään ollut toteutumatta.
(Asiasta tarkastuslautakunta on lausunut jo vuonna 2018) Isännöintisopimusta ei ole
asuntotoimen vuoden 2021 tavoitteissa. Miksi isännöintisopimusta ei ole päivitetty? Millä
aikataululla sopimus päivitetään?
Pelastussuunnitelma on päivitetty, mutta onko suunnitelma jalkautettu kunnan kaikkiin kiinteistöihin?
Kiinteistöverorekisterin ajan tasalle saattamisen tilanne ja arvio rekisterin ajantasaistamisen aikataulusta?
Vastaukset pyydämme lähettämään tarkastuslautakunnalle Lokakuun 2021 loppuun
mennessä.
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8. Arviointikertomuksen valtuustokäsittely
Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2020 arviointikertomuksen
perusteella velvoitetaan kunnanhallitus ja lautakunnat antamaan tarkastuslautakunnalle
lausuntonsa arviointikertomuksen yhteenvedossa esitetyistä havainnoista lokakuun 2021
loppuun mennessä.
Kuntalain 121 §:n mukaan kunnanhallituksen on annettava lausunto toimenpiteistä, joihin
arviointikertomus antaa aihetta.
Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2020 kunnanvaltuuston
käsiteltäväksi.
Tarkastuslautakunta kiittää kunnan viranhaltijoita ja lautakunnan kokouksissa vierailleita
asiantuntijoita hyvästä yhteistyöstä.

